Latvijas Republika
MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv
MĒRSRAGA NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Mērsragā,

2021. gada 16.martā

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēde atklāta plkst. 10.00
Sēde notiek attālināti - ZOOM platformā
Darba kārtībā:
1. Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi;
2. Par izpilddirektores informatīvo ziņojumu;
3. Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu;
4. Par deputāta mandāta apstiprināšanu Leldei Ušackai;
5. Par izmaiņām komiteju sastāvā;
6. Par Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju
apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām;
7. Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā;
8. Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā;
9. Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā;
10. Par redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensēšanu;
11. Par pašvaldības kustamās mantas – lidlauka skrejceļu betona plākšņu izsoli;
12. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ANTARA
izsoli;
13. Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Mērsraga ostas valdē;
14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;
15. Par lietošanas mērķa noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā;
16. Par darba organizāciju PII “Dārta” vasaras mēnešos;
17. Par atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu “ Mērsraga Tautas nama
mākslinieciskais vadītājs” apstiprināšanu;
18. Par atļauju izbūvēt laipu;
19. Par Reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu;
20. Par Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu.
Sēdi vada: Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Protokolē: Sekretāre Madara Brāle

Piedalās deputāti:
Juris VENCKUS
Ainārs PUMPURS
Andris LEITAS
Daiga SKVORCOVA
Jānis KRŪZE
Laima VALDEMĀRE
Lelde UŠACKA
Nepiedalās:
Ārijs NEILANDS – darba dēļ
Piedalās: galvenā grāmatvede Velga Briede, izpilddirektore Agnese Kreicberga
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME
NOLEMJ:
apstiprināt augstāk minēto darba kārtību ar 20 jautājumiem.
1.
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi
Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš iepazīstina klātesošos ar iepriekšējās sēdes
lēmumu izpildes pārskatu.
Vienojoties DOME NOLEMJ:
pārskatu pieņemt zināšanai( pievienots protokolam, pielikums Nr.1).
2.
Par izpilddirektores informatīvo ziņojumu
Mērsraga novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Kreicberga iepazīstina
klātesošos ar informatīvo ziņojumu
Vienojoties DOME NOLEMJ:
ziņojumu pieņemt zināšanai.
3.
Par galvenās grāmatvedes informatīvo ziņojumu
Mērsraga novada pašvaldības galvenā grāmatvedes Velga Briede iepazīstina
klātesošos ar informatīvo ziņojumu
Vienojoties DOME NOLEMJ:
ziņojumu pieņemt zināšanai.
4.
Par deputāta mandāta apstiprināšanu Leldei Ušackai
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ar Mērsraga novada domes 2021. gada 16.feruāra lēmumu Nr.7 (protokols
Nr.3), saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
3. pantu, izbeigtas Gvido Erķa (kandidātu saraksts “Demokrātiju visiem”) deputāta
pilnvaras. Ar vēlēšanu komisijas 2021. gada 22. februāra lēmumu Nr.1 (prot.Nr.13) G.Erķa
vietā deputāta pienākumus pildīt nolemts uzaicināt nākamo kandidātu no kandidātu saraksta
“Demokrātiju visiem”, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, Leldi Ušacku.

2021. gada 9. martā saņemta Leldes Ušackas rakstiska piekrišana ieņemt
deputāta vietu Mērsraga novada Domē.
Saskaņā ar likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likums”43. panta 1.daļu,
VIENOJOTIES DOME NOLEMJ PIEŅEMT ZINĀŠANAI:
Gvido Erķa vietā par Mērsraga novada Domes deputātu stājas Lelde Ušacka.
5.
Par izmaiņām komiteju sastāvā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
5.1.Par izmaiņām Tautsaimniecības komitejas sastāvā
Gvido Erķis ir nolicis deputāta mandātu, viņa vietā ir stājusies Lelde Ušacka,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta 1.daļu, kas nosaka, ka katram
deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Par Tautsaimniecības komitejas locekli iecelt Leldi Ušacku.
5.2.Par izmaiņām Finanšu komitejas sastāvā
Gvido Erķis ir nolicis deputāta mandātu, viņa vietā ir stājusies Lelde Ušacka,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta 1.daļu, kas nosaka, ka katram
deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Par Finanšu komitejas locekli iecelt Leldi Ušacku.
5.3.Par izmaiņām Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas sastāvā
Gvido Erķis ir nolicis deputāta mandātu, viņa vietā ir stājusies Lelde Ušacka,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta 1.daļu, kas nosaka, ka katram
deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
Par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekli iecelt Leldi Ušacku.
6.
Par Mērsraga novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju
apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Atbilstoši MK 28.02.2016. noteikumiem Nr.418. “Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
9.punktam, pašvaldība, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā gadā par vienu izglītojamo
konkrētā izglītības iestādē, aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
(EKK) iekļauj šajā punktā minētos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā
pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus (izņemot valsts budžeta finansējumu un
Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu), ņemot vērā
audzēkņu skaitu uz 1. janvāri:

Saskaņā ar iepriekš minēto un Pielikumu “Mērsraga novada pašvaldības
izglītības iestāžu izdevumi savstarpējiem norēķiniem 2021. gadā pēc Mērsraga novada
pašvaldības pamatbudžeta naudas plūsmas izdevumu izpildes uz 31.12.2020.,
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu izdevumu tāmes viena audzēkņa mācību
izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Mērsraga novada pašvaldības
izglītības iestādēs no 2021. gada 1. janvāra:
Mērsraga vidusskola
113,51
Mērsraga vidusskola (neklātiene) 50%
56,76
Mērsraga PII Dārta
254,25
7.
Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Mērsraga novada dome nolemj piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (turpmāk – EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” un iesniegt projekta „Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana”
iesniegumu EJZF 3 Rīcībā „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana
un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”.
Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas sastāda EUR 102 000,00 (viens
simts divi tūkstoši eiro un nulle centi), EJZF finansējums 90%, t.i. EUR 91 800,00
(deviņdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro un nulle centi), Mērsraga novada
pašvaldības līdzfinansējums 10%, t.i. EUR 10 200,00 (desmit tūkstoši divi simti eiro
un nulle centi). Projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana”
iesniegumu EJZF 3 Rīcībā „Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras
pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība un izmantošana”.
2. Mērsraga novada dome apliecina, ka nodrošinās projektam nepieciešamo
līdzfinansējumu no Mērsraga novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
8.
Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Mērsraga novada dome nolemj piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (turpmāk – EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” un iesniegt projekta „Piekrastes vides degradācijas mazināšanas
pasākumi Mērsraga novadā” iesniegumu EJZF 2 Rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju
dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”.
Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas sastāda EUR 73 535,33
(septiņdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro un trīsdesmit trīs centi), EJZF
finansējums 90%, t.i. EUR 66 181,80 (sešdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit

viens eiro un astoņdesmit centi), Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums 10%,
t.i. EUR 7353,53 (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs eiro un piecdesmit trīs centi).
Projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi
Mērsraga novadā” iesniegumu EJZF 2 Rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju
dabas un vides resursu saglabāšana un atjaunošana, klimata pārmaiņu
mazināšana”.
2. Mērsraga novada dome apliecina, ka nodrošinās projektam nepieciešamo
līdzfinansējumu no Mērsraga novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
9.
Par dalību Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā
Mērsraga novada dome nolemj piedalīties Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības
fonda (turpmāk – EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
īstenošana” un iesniegt projekta „Ūdensteces un salas Engures ezerā” iesniegumu
EJZF 2 Rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un
atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”.
Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas sastāda EUR 304 000,00 (trīs simti
četri tūkstoši eiro un nulle centi), EJZF finansējums 90%, t.i. EUR 273 600,00 (divi
simti septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti un nulle centi), Mērsraga novada pašvaldības
līdzfinansējums 10%, t.i. EUR 30 400,00 (trīsdesmit tūkstoši četri simti eiro un nulle
centi). Projekta ietvaros neattiecināmās izmaksas netiek plānotas.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova, L.Valdemāre, L.Ušacka), PRET – nav, ATTURAS – nav
DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta „Ūdensteces un salas Engures ezerā” iesniegumu EJZF 2
Rīcībā „Zivsaimniecību teritoriju dabas un vides resursu saglabāšana un
atjaunošana, klimata pārmaiņu mazināšana”.
2. Papildus minētajam Mērsraga novada dome apliecina, ka: nodrošinās projektam
nepieciešamo līdzfinansējumu no Mērsraga novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Pārtraukums, pēc pievienošanās ZOOM, sēdē vairs nepiedalās Lelde Ušacka un
Laima Valdemāre.
10.
Par redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Briļļu iegādes izdevumu kompensēšana pieder pie likumdevēja noteikto atbalsta
pasākumu kopuma darba aizsardzības prasībās darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar
displeju un kam arodārsts to nepieciešamību ir fiksējis Obligātajā veselības pārbaudes
kartē.

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot
ar displeju”. Noteikumu 2. daļas 12. punktā teikts, ka darba devējs nodrošina darbinieku
ar redzes korekcijas līdzekļiem, ja tie ir nepieciešami darba veikšanai un Obligātajā
veselības pārbaudē konstatēts, ka tādi ir nepieciešami. Kompensācijas apmērs jānosaka
kādā no darba devēja normatīvajiem aktiem.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
Darbiniekam, kam Obligātās veselības pārbaudes dokumentā ir fiksēts arodārsta
atzinums par nepieciešamību lietot brilles darbam ar datoru, vienu reizi trīs gadu
periodā kompensē redzes korekcijas līdzekļu iegādi 75,00 eiro (septiņdesmit pieci eiro
00 centi) apmērā, iesniedzot iegādi apliecinošu dokumentu (kvīti, kases čeku).
11.
Par pašvaldības kustamās mantas – lidlauka skrejceļu betona plākšņu
izsoli
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Pašvaldība vēlas organizēt izsoli par kustamās mantas – 14 gab. lidlauka
skrejceļu betona plākšņu izsolīšanu.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1. Organizēt izsoli par 14 gab. lidlauka skrejceļu betona plākšņu izsolīšanu.
2. Izstrādāt izsoles noteikumus “Pašvaldības atsavināmās kustamās mantas –
lidlauka skrejceļu betona plākšņu izsoles noteikumi”.
3. Izsoli organizēt atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam”, kas reglamentē jautājumus, kas nebūs noteikti noteikumos.
4. Izsoli organizē un vada Mērsraga novada domes apstiprinātā izsoles
komisija.
12.
Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas OPEL ANTARA izsoli
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Pašvaldība vēlas organizēt izsoli par kustamās mantas – vieglās automašīnas
OPEL ANTARA, ar valsts reģistrācijas Nr. HG 1006 izsolīšanu.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1. Organizēt izsoli par vieglās automašīnas OPEL ANTARA, ar valsts
reģistrācijas Nr. HG 1006 izsolīšanu.
2. Izstrādāt izsoles noteikumus “Pašvaldības atsavināmās kustamās mantas –
vieglās automašīnas OPEL ANTARA izsoles noteikumi”.
3. Izsoli organizēt atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumam”, kas reglamentē jautājumus, kas nebūs noteikti noteikumos.
4. Izsoli organizē un vada Mērsraga novada domes apstiprinātā izsoles
komisija.

13.
Par Ekonomikas ministrijas pārstāvi Mērsraga ostas valdē
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Ekonomikas ministrija ar 2021. gada 19. februāra vēstuli Nr.3.34/2021/1384N “Par ostas pārstāvja iecelšanu” informē, ka Ekonomikas ministrs ir
izvirzījis jaunu pārstāvi Mērsraga ostas valdē – Salvi Petriku.
Saskaņā ar likumu “Likums par ostām” 8. panta 1.punkto un 26. pantu,
Mērsraga ostas pārvaldes nolikuma 4.1. punktu,
Atklāti balsojot, ar 3 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, R. Šiliņš,), PRET –
2 (A. Leitas, J. Venckus), ATTURAS – 1 (D.Skvorcova) DOME NOLEMJ:
1.Lēmums par apstiprināšanu ostas valdes locekļa amatā nav pieņemts.
2. Aicināt Ekonomikas ministriju izvirzīt jaunu pārstāvi.
14.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs R.Šiliņš
Dome izskatījusi nekustamā īpašuma Vēju iela 23, Mērsrags, Mērsraga novads,
īpašnieces 2021. gada 24. februāra iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu xxxxxxxxxxxxxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, sakarā ar to, ka ir zudis
tiesiskais pamats deklarēt dzīvesvietu Vēju iela 23, Mērsrags, Mērsraga novads.
Persona uzaicināta sniegt skaidrojumus, kā arī iesniegt dokumentus, ja tādi ir, kas
apliecinātu, tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu konkrētajā adresē. Dokumenti, kas
apliecinātu tiesisko pamatu deklarēt dzīvesvietu minētajā adresē – nav.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 47. panta ceturto daļu, Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 15. pantu un 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka personas
pienākums ir viena mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu jaunajā dzīvesvietā, 11. pantu un
12. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka kārtību deklarēto ziņu pārbaudei un
anulēšanai, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu”,
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1) Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu xxxxxxxxxxxxxxxx, Vēju iela 23,
Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284.
2) Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV3401.
15.
Par lietošanas mērķa noteikšanu Mērsraga ostas teritorijā
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Mērsraga ostas pārvaldes 2021. gada 4. marta iesniegumu par
lietošanas mērķu noteikšanu. Iesniegumā lūgts pieņemt lēmumu par zemes lietošanas
mērķi Mērsraga ostas teritorijā esošajam zemes gabalam, nolūkā Valsts zemes dienesta
kadastra sistēmā reģistrēt nomas zemes gabalu, kuram tiktu piešķirts kadastra
apzīmējums.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1) Zemes gabalam 0,39 ha platībā, kas atrodas Mērsraga ostas teritorijā Lielā
ielā 62, Mērsragā uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146

un kas iznomāts SIA “Fineks MT” noteikt lietošanas mērķi Noliktavu
apbūve (kods 1002);
2) Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0146 samazināt zemes
platību ar lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001)par 0,39 ha
16.
Par darba organizāciju PII “Dārta” vasaras mēnešos
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Mērsraga PII “Dārtas” vadītājas Dinas Spundes
02.03.2021.vēstuli Nr.1-13/6 “Par darba organizāciju PII “Dārta” 2021. gada vasaras
mēnešos. Vēstulē informēts, ka 2021. gada jūlijā PII “Dārta” būs slēgta, saskaņā ar
pamatotiem argumentiem un ka 2021. gada jūnijā un augustā PII “Dārta”
izglītojamajiem tiks nodrošinātas divas dežūrgrupas.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt, ka 2021. gada jūlijā PII “Dārta” tiek slēgta;
2. Atbalstīt, ka 2021. gada jūnijā un augustā PII “Dārta” izglītojamajiem
nodrošina divas dežūrgrupas.
17.
Par atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu “ Mērsraga Tautas
nama mākslinieciskais vadītājs” apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Atklātā konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Mērsraga Tautas nama
mākslinieciskā vadītāja pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu
saimnieciski un mākslinieciski augstvērtīgu kultūras norišu piedāvājumu dažādām
paaudzēm Mērsraga Tautas namā un Mērsraga novadā.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
Apstiprināt atklātā konkursa nolikumu uz vakanto amatu “ Mērsraga Tautas nama
mākslinieciskais vadītājs”.
18.
Par atļauju izbūvēt laipu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Dome izskatījusi Inas Rudbahas 2021. gada 6. marta iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.47) par lūgumu atļaut izbūvēt vieglas konstrukcijas laipu pāri niedrēm un dūņām
līča krastā, lai atvieglotu pieeju pie jūras vasaras sezonā.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
Atļaut izbūvēt laipu, saskaņā ar iesniegumam pievienotās kartes izdruku ar
vēlamo atrašanās vietu, kas atzīmēta ar Nr.1, nodrošinot publisku piekļuvi.
19.
Par Reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
Ziņo Mērsraga novada Domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš
Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671
“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. punktam
reorganizācijas plāna konstatējumu daļa ir jāsagatavo visām apvienojamajām

pašvaldībām. Apvienojamo pašvaldību domēm jāapstiprina reorganizācijas plāna
konstatējuma daļa.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671
“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt reorganizācijas plāna konstatējuma daļu, kas sastāv no
pielikumiem:
1.1.Mērsraga novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju
robežu grozīšana vai sadalīšana;
1.2.Mērsraga novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo
teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
1.3.Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti;
1.4.Īstermiņa saistības.
2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju un iegūstošo pašvaldību (Talsu novada
pašvaldības domi), kā arī publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē.
20.
Par Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas ziņojumu
Pamatojoties uz LR likumu “Par grāmatvedību”, 2003.21.10., LR MK
Noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 2018.
19.06., LR MK Noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī
Mērsraga novada pašvaldības 23.10.2019. sēdes protokola Nr.15., lēmumu Nr.2 „Par
grāmatvedības uzskaites kārtību Mērsraga novada pašvaldības grāmatvedībā” un
“Nolikumu par inventarizācijas norises kārtību” un Mērsraga novada pašvaldības
2020.gada 30.novembra rīkojumu Nr.2-3/11 “Par 2020.gada inventarizācijas
veikšanu”, Mērsraga novada pašvaldībā, tās pakļautībā esošajās iestādēs un
kapitālsabiedrībā “Mērsraga ūdens”, tika veikta 2020. gada inventarizācija.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm PAR (J.Krūze, A.Pumpurs, J. Venckus, A. Leitas,
R. Šiliņš, D.Skvorcova), PRET – nav, ATTURAS – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Mērsraga novada pašvaldības Inventarizācijas komisijas
ziņojumu (Pielikums Nr.2).
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